Eerste UT OSIRIS Ontmoeting een succes!
De kracht van OSIRIS: bedien de student!
Woensdag 5 december was het zover. De eerste UT OSIRIS Ontmoeting was een feit.
Georganiseerd om de vele verschillende gebruikers van OSIRIS bij elkaar te brengen, te
informeren over ontwikkelingen rondom de functionaliteiten en aankomende release van OSIRIS
en elkaar te informeren over hoe OSIRIS gebruikt wordt. In twee sessies hebben
S&O/Functioneel beheer en TOO 90 collega’s mogen ontvangen. Collega’s die binnen de UT
betrokken zijn bij de inzet en het gebruik van OSIRIS.
Voor het ochtendprogramma zijn voornamelijk gebruikers van
OSIRIS uitgenodigd. Voor het programmaonderdeel ‘de
gebruikers aan het woord’ zijn Pjotr Kerssens (student) en
Hiske Schuurman (studieadviseur en –coördinator) gevraagd te
demonstreren hoe zei OSIRIS gebruiken. Live lieten ze zien wat
er bij de ander zichtbaar is wanneer het systeem gebruikt wordt.

Het middagprogramma was meer gefocust op managers en
bestuurders, en lag de nadruk meer op organisatie en
managementinformatie binnen de UT en de ondersteunende rol
die OSIRIS hierin kan spelen. Het onderdeel ‘de gebruikers aan
het woord’ werd die middag ingevuld door Laura Bergmans
(opleidingscoördinator) en Pinar Iz (keyuser OSIRIS). Ze
hebben hun ervaringen gedeeld over de inrichting van OSIRIS
t.b.v. de TOM-pilot bij BMT en over het genereren van
managementinformatie.
Hierna kwam CACI (voorheen PSB), de leverancier van
OSIRIS, aan het woord. Robbert Serné (productmanager) heeft
functionaliteiten van OSIRIS laten zien die (nog) niet gebruikt
worden door de UT en welke mogelijk wel interessant zijn voor
de ondersteuning van UT processen. Daarnaast heeft hij een
tipje van de sluier opgelicht over wat de nieuwe release van
OSIRIS levert die in 2013 opgeleverd wordt.

Beide dagdelen zijn geopend en voorgezeten door Rudy Oude
Vrielink, informatiemanager en afdelingshoofd van S&O/IMFAB.
Onze Rector Magnificus, Ed Brinksma heeft beide sessies
afgesloten door kort hetgeen besproken samen te vatten en aan
te vullen met zijn eigen visie hierop en de ontwikkelingen die
spelen binnen de UT.
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De centrale boodschap die de collega’s meegegeven is, is:
Houdt bij organisatie oog voor de ‘outcome’ waarnaar we streven. En hou daarbij
in gedachten, dat er een verschil is tussen ‘output’ (projectresultaat) en ‘outcome’
(gewenst effect). Om het gewenste effect samen te bereiken en hiervoor
regelruimte te verkrijgen zijn vertrouwen en communicatie vereisten. Leg vast
waar we het samen over eens zijn en ga in gesprek over hetgeen waar nog geen
duidelijkheid over is.
In OSIRIS kan veel, maar niet iedereen weet dat. Daarnaast maken we niet
allemaal op dezelfde manier handig gebruik van OSIRIS. Functioneel beheer
werkt verder aan de verfijning van de functionaliteiten van OSIRIS. En de
leverancier bouwt verder aan verschillende functies in OSIRIS. Het is handig om
ons daarop te organiseren, zodat OSIRIS verder ingericht kan worden en er meer
ruimte vrijkomt voor elkaar.
We zijn allen ‘lid’ van OSIRIS (met dank aan de mythe zoals verwoord door onze
Rector).
Tijdens de gezamenlijke lunch, waar beide groepen elkaar ontmoetten, en na afloop van de dag
heeft de organisatie veel leuke en positieve reacties gehoord. Dat geeft ons reden om de UTOSIRIS Ontmoeting online voort te zetten. We willen alle betrokken UT collega’s graag ook online
met elkaar in contact brengen. De OSIRIS gebruikers ontvangen hiervoor z.s.m. een uitnodiging.
Volg OSIRIS straks online en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de meest actuele
informatie, documentatie en processen, ga in gesprek met mede-gebruikers en deel je kennis en
ervaringen met elkaar.
Wij hopen de UT OSIRIS Ontmoeting in 2013 o.a. online met u voort te zetten.
Tot de volgende ontmoeting!!

Namens S&O/Functioneel beheer en de Stuurgroep TOO
Rudy Oude Vrielink en Nadia Oumnad

Heeft u vragen over de UT OSIRIS Ontmoeting? Dan kunt u contact opnemen met Nadia Oumnad,
n.oumnad@utwente.nl of telefonisch via 06 - 4226 2920.
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